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PENYEBAB KEGAGALAN IMPLEMENTASI 

PROTOKOL MAPUTO DALAM ELIMINASI 

PRAKTIK FEMALE GENITAL MUTILATION DI 

SOMALIA 
 

 

A. Tidak Efektifnya Protokol Maputo  
Menurut Oran Young , kepatuhan terjadi ketika suatu 

perilaku sebenarnya subjek sesuai dengan perilaku yang telah 

disepakati atau ditentukan dalam suatu peraturan. Sedangkan 

ketidakpatuhan terjadi saat dimana terdapat suatu perilaku 

sebenarnya yang terlihat secara signifikan menjauhi dari 

perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan. 

Kepatuhan dapat dilihat dari pelaku yang dilakukan Negara 

termasuk sub-negara atau non-negara. 
 

Menurut The Managerial Model : Chayes and Chayes 

berpendapat bahwa sebuah Negara patuh terhadap peraturan 

internasional bukan karena takut terhadap adanya sanksi yang 

ada melainkan karena norma yang ada dalam hukum 

internasional yang memicu Negara tersebut untuk patuh. 

Chayes dan Chayes juga berpendapat bahwa faktor yang 

memicu adanya ketidakpatuhan terhadap hukum internasional 

dikarenakan adanya ambiguitas pada peraturan, adanya 

keterbatasan kapasitas untuk mematuhi aturan atau regulasi, 

dan adanya perubahan keadaan. 
 

Sedangkan menurut Ronald B. Mitchell, menyatakan 

bahwa terdapat factor yang menyebabkan suatu actor (dalam 

hal ini Negara) patuh atau tidak terhadap peraturan 

internasional. Mitchell juga menyatakan bahwa suatu actor 

dapat dilihat dari compliance as an independent self interest 

dan compliance as interdependent self interest. 
 
 

52 
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Berdasarkan analisa Mitchell, alasan suatu Negara 

patuh pada suatu hukum internasional dibagi menjadi 2 

kategori yaitu compliance as an independent self interest dan 

compliance as interdependent self interest. Kategori pertama 

menyatakan jika kepatuhan terjadi karena suatu perjanjian 

mewakili kepentingan mereka, dan hanya membutuhkan 

sedikit atau bahkan tidak membutuhkan perubahan perilaku 

sama sekali oleh para aktornya. Sedangkan kategori yang 

kedua, menyatakan bahwa kepatuhan membutuhkan adanya 

paksaan (enforcement) dan seringkali paksaan itu dilakukan 

oleh Negara lain yang lebih kuat. 
 

Kemudian untuk kategori yang berkaitan dengan 

ketidakpatuhan actor terhadap suatu peraturan atau regulasi, 

Mitchell membaginya dalam tiga kategori. Pertama adalah 
 

non-compliance as preference yang merupakan 

ketidakpatuhan yang terjadi karena keuntungan yang 

didapatkan actor dari sikap patuh terhadap regulasi yang ada 

lebih rendah dari yang sudah dikeluarkan oleh actor untuk 

patuh. Kedua, non compliance due tue incapacity yaitu dimana 

ketidakpatuhan yang terjadi karena adanya keterbatasan atau 

ketidakmampuan dari suatu actor baik Negara maupun sub-

negara untuk mengikuti regulasi yang ada. Keterbatasan bisa 

meliputi permasalahan finansial, administrative, hingga 

teknologi. Sedangkan kategori ketiga yaitu non-compliance 

due tue inadvertence yaitu suatu keadaan dimana actor 

tersebut telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk 
 

melaksanakan seluruh regulasi atau peraturan secara 

sepenuhnya namun tidak berhasil atau gagal dalam mencapai 

tujuannya, hal ini bisa juga disebut dengan good faith 

noncompliance. 
 

Dalam studi kasus FGM di Somalia, penulis 

menganalisis bahwa kondisi Somalia dalam kasus ini termasuk 

dalam kategori ketiga. Dimana seperti yang telah penulis 
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paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa sebenarnya Somalia 

telah berusaha dan melakukan banyak upaya dalam berbagai 

bentuk namun memang tujuan untuk mengeliminasi praktik 

FGM dalam negaranya belum dapat tercapai. 
 

Kepatuhan atau compliance memiliki keterkaitan 

dengan effectiveness atau efektivitas, dimana Mitchell 

menjelaskan bahwa jika kepatuhan merupakan salah satu 

indicator dari suatu regulasi atau rezim internasional tersebut 

efektif atau tidak. 
 

Menurut Gilligan, untuk mencapai tujuan dari suatu 

rezim, diperlukan adanya kepatuhan oleh para aktor untuk 

mematuhi perjanjian dan peraturan dalam rezim tersebut. Ada 

3 faktor yang menyebabkan suatu aktor dalam suatu rezim 

patuh terhadap peraturan di dalamnya, yakni efisiensi, 

kepentingan, dan norma. Kepatuhan berbanding lurus dengan 

efektivitas suatu rezim. Apabila kepatuhan para aktor tinggi, 

maka tingkat efektivitas suatu rezim pun tinggi pula. Hingga 

pada akhirnya timbul masalah dalam rezim tersebut yang 

disebabkan oleh ketidakpatuhan aktor dalam rezim tersebut. 
 

Dalam fenomena praktik Female Genital Mutilation 

yang terjadi di Somalia terdapat adanya dua faktor dari tiga 

faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan 

norma yang menjadi penghambat efektifnya rezim Protokol 

Maputo ini. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa 

praktik FGM adalah suatu hal yang penting dan harus 

dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. FGM merupakan 

suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas 

perempuan sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat 

Somalia. Sebaliknya, apabila perempuan Somalia menganggap 

FGM merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan 

maka perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap 

menjadi bagian dari masyarakat Somalia. 
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FGM di Somalia merupakan suatu tradisi budaya yang 

secara turun menurun dilakukan oleh tiap generasi sebagai 

wujud untuk menghargai nilai yang ada di masyarakat. 

Masyarakat Somalia menganggap bahwa FGM merupakan 

suatu nilai yang baik yang harus terus dilakukan dan tidak 

boleh dihentikan. Apabila FGM dihentikan atau tidak berlaku 

lagi di Somalia hal ini dianggap sebagai sesuatu yang 

melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Praktik FGM di 

Somalia mengandung banyak unsur nilai dan norma yang 

dianggap baik oleh masyarakat. Seperti, apabila perempuan 

telah mengalami FGM dalam hidupnya maka perempuan 

tersebut dianggap sebagai perempuan yang seutuhnya dan 

perempuan yang suci. Sebaliknya, apabila perempuan di 

Somalia menolak untuk dilakukan praktik FGM terhadap 

dirinya maka perempuan tersebut dianggap tidak suci. 
 

Dalam hal ini maka faktor kepentingan dan norma 

sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya rezim itu 

dilaksanakan untuk menangani suatu permasalahan termasuk 

kasus FGM ini. Tidak akan efektif suatu rezim tersebut apabila 

masih ada 2 faktor yang belum bisa dipenuhi atau dicapai 

dalam pelaksanaan rezim tersebut. Apabila faktor yang terjadi 

bertolak belakang dengan keadaan sosial maka tujuan dari 

rezim tersebut akan sangat sulit untuk dicapai termasuk 

Protokol Maputo ini. 
 

Maka, tidak tercapainya tujuan dari Rezim Maputo 

dalam menangani kasus praktik Female Genital Mutilation di 

Somalia ini dikarenakan tidak efektifnya rezim ini yang 

mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih sangat 

menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat. Nilai 

kebudayaan yang mengacu pada mitos-mitos yang dipercaya 

turun menurun dan terus berkembang dalam masyarakat. 

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya 

kebijakan Protokol Maputo yang telah ditandatangani oleh 
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Somalia ternyata belum mampu untuk mengurangi prosentase 

praktik FGM di Somalia. 

 

B. Budaya Patriarki dan yang Kuat  
1. Sistem  Patriarki  dalam  Kehidupan  Bermasyarakat  

Somalia  
Female Genital Mutilation merupakan kekuasaan dan 

politik. Ini merupakan tentang sebuah cara orang untuk 

membangun sebuah identitas individu dan identitas sosial. 

Tentang sebuah pemaknaan menjadi seorang perempuan, apa 

yang diharapkan dari seorang anak perempuan dan perempuan, 

serta apa yang diharapkan oleh laki-laki dalam masyarakaat. 

Akhir dari sebuah FGM tidak hanya membutuhkan sebuah 

akhir dari adanya suatu norma sosial, tetapi juga perubahan 

sosial yang lebih luas dan lebih mendasar. Untuk mengakhiri 

sebuah praktik berupa FGM harus ditindaklanjuti secara 

berkelanjutan dan tentu membutuhkan perubahan besar dalam 

cara orang berpikir tentang diri mereka sendiri dan hubungan 

mereka satu sama lain dalam masyarakat. Kesetaraan gender 

dan pembagian kekuasaan antara orang-orang dari berbagai 

usia maupun berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan perlu dilakukan secara komitmen penuh dan 

konsisten. Diperlukan pula pendekatan secara holistik atau 

menyeluruh untuk mempromosikan perubahan sosial 

mengakhiri praktik FGM. Pendekatan ini bekerja secara 

sistematis dan bekerja penuh untuk pemenuhan hak-hak. 

 

Hal ini harus disertai dengan membangun lingkungan 

sosial yang memungkinkan untuk pengembangan hukum yang 

diperlukan, struktur kebijakan dan peraturan, membangun 

mekanisme dan sistem untuk mengimplementasikan kerangka 

kerja hukum dan kebijakan, mengembangkan sistem 

keseluruhan untuk pemantauan dan evaluasi di semua 
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tingkatan masyarakat. Selain itu juga perlu didukung adanya 

pengembangan sistem komunikasi, advokasi, dan melobi 

kepada para pelaku dalam hal ini tokoh adat dalam praktik 

FGM, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman di antara 

komunitas local, nasional, dan global. 
 

Karena mengakhiri praktik FGM itu merupakan suatu 

perubahan sosial, maka diperlukan kerjasama yang baik di 

semua tingkatan dalam masyarakat dan kerjasama dengan 

pemangku kepentingan dalam hal ini tokoh adat atau 

pemangku adat di daerah secara seluas mungkin. Dalam 

tingkatan masyarakat, pemahaman yang baik mengenaik 

kebudayaan yang positif akan membantu dalam mengeliminasi 

praktik FGM di masyarakat, karena ini penting untuk 

mengubah pola pikir yang salah dalam praktik FGM yang 

dilakukan terhadap para perempuan Somalia.
51 

 
Sebaliknya, segala wacana upaya yang sudah 

dirancang sedemikian rupa akan sangat sulit untuk diterapkan 

apabila kerjasama dan koordinasi antar lapisan masyarakat 

khususnya dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan maka 

ketercapaian tentang eliminasi praktik FGM di Somalia tidak 

akan berhasil maksimal. Hal ini secara penuh sebenarnya 

disebabkan karena adanya dominasi laki-laki yang sangat kuat 

dalam kehidupan bermasyarakat di Somalia atau dalam hal ini 

penulis menyebutnya sebagai budaya patriarki yang mengakar 

kuat. 
 

Sharmon Lynette Monagan dari Nova Southeastern 

University menulis sebuah tulisan tentang FGM yang berjudul 

„Patriarchy : Perpetuating the Practice of Female Genital 

Mutilation‟. Dalam tulisannya ia membahas praktik FGM 

melalui perspektif sosial budaya, dimana ia membangun 
 
 

 
51

 Crawford, Sheena dan Ali, Sagal, Situational Analysis of FGM/C 
Stakeholders and Interventions in Somalia, Health & Education Advice & 
Resource Team diakses pada 28 Januari 2019
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sebuah gagasan yang menyatakan bahwa praktik FGM 

merupakan akibat dari adanya sistem patriarki yang ada dalam 

masyarakat tradisional tertentu. FGM yang memang 

diperuntukkan perempuan ini menjadi suatu hal yang wajib 

atau harus dilakukan dan mereka tidak memiliki pilihan lain 

selain melakukan praktik tradisi FGM tersebut.
52 

 
Dalam kehidupan masyarakat yang menganut sistem 

patriarki, seringkali kaum perempuan tidak terwakili segala 

kepentingannya dalam berbagai aspek diantaranya ekonomi, 

politik, pendidikan, maupun sains. Hal ini bisa terjadi karena 

berkaitan dengan identitas dan peran dari masing-masing 

gender laki-laki maupun perempuan. Keadaan yang terjadi 

biasanya dilakukan dengan kenyataan bahwa masyarakat 

sudah membentuk sebuah sistem peran di dalam masing-

masing gender. Dalam sistem kehidupan masyarakat patriarki, 

laki-laki menjadi pihak yang superior dan menjadi pengatur di 

dalam aspek-aspek penting kehidupan, sedangkan perempuan 

menjadi pihak yang hanya mengikuti perintah yang ditentukan 

oleh laki-laki. 
 

Telah kita ketahui bersama bahwa diskriminasi 

terhadap perempuan merupakan sebuah kenyataan yang terjadi 

hampir di seluruh belahan dunia, dalam bentuk apapun itu 

pasti ada terjadinya suatu tindakan diskriminasi terhadap 

perempuan. Diskriminasi semacam ini berasal dari sistem 

sosial patriarki yang mana memberikan posisi sosial terhadap 

laki-laki dan perempuan dengan cara yang tidak setara atau 

sama. Untuk menjaga ketidaksetaraan ini maka muncul 

beberapa tradisi, kepercayaan, dan praktik budaya yang 
 
 
 
 
 
 

 
52 Adhi Pratama, I Made, Perspektif` Feminisme Radikal dalam 
melihat upaya Implementasi Protokol Maputo di Somalia, 2015
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dilakukan, dan ini seringkali berakar dan berkaitan dengan 

norma-norma budaya, sosial, dan agama.
53 

 
Dalam memandang sistem patriarki ini yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat Somalia, maka penulis 

menggunakan Teori Feminisme Radikal. Dimana teori ini 

berfokus pada nilai-nilai yang dibuat atau diciptakan oleh 

kaum laki-laki untuk memperkuat supremasi kaumnya dalam 

kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam teori ini mampu 

melihat bagaimana patriarki menjadi sebuah fenomena atau 

keadaan yang bertindak sebagai wujud opresi atau tekanan 

terhadap kaum perempuan, tidak jarang pula hal ini disertai 

oleh adanya diskriminasi-diskrimasi dalam berbagai aspek 

kehidupan. 
 

Dalam melihat fenomena praktik FGM di Somalia ini, 

sistem patriarki berwujud pada anggapan atau gagasan yang 

dibentuk para kaum laki-laki terhadap citra seorang 

perempuan. Dimana kaum laki-laki memiliki pandangan 

mengenai perempuan yang ideal. Pandangan yang menilai 

bahwa seorang perempuan ideal adalah perempuan yang telah 

melakukan praktik FGM dan perempuan itu akan menjadi 

layak untuk dinikahi. Sebaliknya, apabila seorang perempuan 

menolak untuk melakukan praktik tradisi FGM maka mereka 

akan menjadi perempuan yang tidak dianggap dalam 

kehidupan dan sistem masyarakat. Tentunya juga perempuan 

tersebut tidak akan dinikahi oleh laki-laki manapun Karen 

dianggap tidak suci.
54 

 
Menurut Monagan, dengan adanya sistem patriarki 

dalam masyarakat, maka hal tersebut membuat praktik FGM 

menjadi prosesi adat yang abadi atau kekal dalam masyarakat 
 

 
53 De Enfermagem, Revista Gaucha, Impact of Female Genital Mutilations 
on the Millennium Goals, Integrative Review, 2014

 

54 Article 12 icescr : “The States Parties to The Present Convenant
  

Recognize The Right of Everyone to The Enjoyment of The Highest 
Attainable Standard of Physical and Mental Health” 
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dan tentunya membelenggu kaum perempuan. Ia memiliki 

pemikiran bahwa meskipun kaum laki-laki tidak ikut secara 

langsung dalam prosesi praktik FGM, namun sebenarnya 

mereka yang menentukan dan membuat standard tentang 

perempuan yang layak atau pantas untuk dijadikan seorang 

istri. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang layak 

dijadikan seorang istri adalah perempuan yang telah 

melakukan praktik FGM, karena dengan begitu maka 

perempuan tersebut dianggap suci dan pantas untuk dinikahi. 

Maka berdasarkan hal tersebut, praktik FGM merupakan hal 

yang wajib dilakukan oleh perempuan di Somalia. 
 

FGM di Somalia sebenarnya sangat berkaitan dengan 

kebudayaan. Kebudayaan yang terjadi di Somalia cenderung 

berkaitan dan dipengaruhi oleh mitos-mitos yang telah turun 

temurun tersebar. Mitos yang ada merupakan adanya anggapan 

bahwa klitoris perempuan merupakan hal yang menjijikkan. 

Oleh sebab itu, maka perlu dipotong untuk nantinya 

perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang bersih 

dan suci. Setelah melalui proses pemotongan maka alat vital 

perempuan tersebut akan ditutup dan dijahit untuk kemudian 

akan dibuka oleh para suami mereka saat nanti telah menikah. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keperawanan 

dan kesucian mereka sampai sebelum menikah. 
 

Dengan adanya sistem patriarki yang mengakar kuat 

dalam kehidupan bermasyarakat Somalia maka tentunya ini 

menjadi tantangan yang sangat besar dalam proses 

pengeliminasian praktik FGM di Somalia termasuk melalui 

implementasi Protokol Maputo. 
 

Tulisan lain yaitu dari David Nelken dengan judul 

Human Trafficking and Legal Culture juga bisa digunakan 

untuk melihat implementasi dari suatu produk hukum 

internasional. Berdasarkan perspektif hukum internasional, 
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Nelken menyatakan bahwa terdapat adanya hubungan antara 

budaya hukum di dalam suatu Negara terhadap implementasi 

protocol dan bagaimana pola „law in action‟ yang terjadi di 

beberapa Negara. 
 

Sistem patriarkal dalam kasus FGM ini cenderung 

mengagungkan perbedaan biologis antara laki-laki dan 

perempuan.
55

 Dalam kehidupan bermasyarakat di Somalia, 

para kaum laki-laki selalu beranggapan dan memastikan 

bahwa mereka memiliki peranan besar dan penting dalam 

masyarakat. Kaum laki-laki selalu memandang bahwa mereka 

memiliki peran maskulin dan peran yang dominan dalam 

sistem bermasyarakat. Maka dari itu berdampak pada 

anggapan bahwa keputusan atau pilihan yang diambil kaum 

laki-laki merupakan suatu hal yang harus diikuti dan tidak 

boleh untuk dilanggar. Sebaliknya, dalam hal sistem patriarki, 

kaum perempuan memiliki peran feminine dan peran yang ada 

merupakan minoritas dalam masyarakat.
56

 (Ningtias, 

2017)Ideology semacam ini sangat tertanam secara kuat dalam 

kehidupan masyarakat Somalia untuk melakukan praktik FGM 

sebagai prosesi adatnya. 
 

Hal semacam ini tentu menjadi sebuah 

ketidakberuntungan bagi kaum perempuan, karena dengan 

hidup dalam sistem masyarakat seperti ini maka mereka akan 

merasa mengalami tekanan besar dan mendapat dikriminasi 

khusunya dalam hak asasi perempuan. Dalam hal ini 

perempuan sudah terkonstruksi sebagai makhluk yang harus 

tunduk dan patuh pada aturan sistem apapun yang berlaku. 

Masalah seks pada akhirnya menjadi sasaran kejahatan yang 

dilakukan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Tentu 

kejahatan semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran 
 
 

55 Simone de Beauvoir, The Second Sex, New York, Vintage, 1989, hal 64
  

56 Diah Ayu Ningtias, Implementasi Convention on The Elimination of 
All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam 
Penghapusan Praktik FGM di Sierra Leone 2017
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terhadap Hak Asasi Manusia khususnya perempuan. Secara 

jelas dalam hal ini karakteristik dari sebuah kebudayaan 

manusia merupakan kualitas ketahanannya terhadap perbedaan  

gender.
57 

 
Dalam kasus FGM di Somalia ini, para kaum 

perempuan mau tidak mau harus mengikuti konstruksi sosial 

yang dibangun para kaum laki-laki. Karena para perempuan 

Somalia cenderung menerima praktik FGM ini sebagai sebuah 

keyakinan mereka untuk supaya diakui dalam sistem 

masyarakat dan memiliki pasangan di masa depan nantinya. 

Dengan kata lain, para perempuan Somalia menerima praktik 

FGM sebagai wujud ketakutan mereka pada sistem adat 

istiadat yang berlaku dan telah mengakar kuat dalam 

kehidupan sosial masyarakat mereka. 
 

Dengan alasan yang telah dipaparkan diatas mengenai 

sistem patriarki dalam kehidupan masyarakat Somalia dengan 

segala regulasinya yang ada dan harus diikuti oleh para kaum 

perempuan Somalia, maka hal ini menjadi alasan besar masih 

dipertahankannya prakti FGM dalam kehidupan masyarakat 

Somalia. 

 

2. Eksistensi Xeer sebagai Hukum Adat  
Somalia merupakan The Wedge-Shape Country di 

Afrika Timur. Terletak di antara Kenya dan Ethiopia dan 

berbatasan dengan Samudera Hindia. Somalia tidak memiliki 

pemerintah pusat selama 15 tahun terakhir. Namun, Negara ini 

memiliki keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang 

berdasarkan atau berlandaskan tradisi dan adat. Dalam 

menyelesaikan setiap perselisihan dalam kehidupan sehari-

hari, masyarakat menggunakan “Xeer”, yang merupakan 

sistem hukum tradisional Somalia dan telah ada sebelum 
 

 
57 James W. Presscot, Genital Mutilation of Children: Failure of 
Humanity and Humanism 2003
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hukum Islam dikenal oleh masyarakat. Dalam kehidupan di 

bawah sistem Xeer ini, terdapat tetua atau tokoh adat yang 

disegani dan dihormati, dikenal dengan Xeer Begti. Mereka 

inilah yang bertindak sebagai mediator saat terjadi 

permasalahan atau perselisihan, serta bisa juga sebagai tempat 

untuk dimintai pertimbangan atas sesuatu yang terjadi. 
 

Hukum adat ini diwariskan secara lisan oleh para tetua 

yang telah tiada dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. 

Diharapkan generasi selanjutnya yang memegang sebagai Xeer 

Begti mampu menjalankan tradisi adat yang diwariskan turun 

temurun. Namun, hukum tradisional ini cenderung keras dan 

tidak adil. Dalam hukum adat ini cenderung hak individu 

dikorbankan demi stabilitas sosial. Salah satunya bukti 

nyatanya adalah adanya praktik atau prosesi adat Female 

Genital Mutilation di Somalia. Namun di sisi lain, secara 

umum orang mengatakan bahwa Xeer merupakan hukum yang 

dihormati oleh masyarakat. Xeer dianggap sebagai sistem 

hukum peradilan yang cukup kuat untuk menyatukan pihak-

pihak yang berselisih dan terpecah oleh beberapa hal. 
 

Seorang tetua adat dari Kota Garowe bernama Dahir 

Mohamed Grasi, mengatakan “Xeer tidak akan pernah 

berhenti digunakan, Xeer lebih kuat daripada hukum 

pemerintah manapun, Undang-Undang pemerintah tidak 

memuaskan rakyat, mereka tidak memberikan keadilan yang 

memadai, maka dari itu mereka tidak membawa perdamaian 

diantara kelompok-kelompok”. Penentuan untuk menjadi 

seorang Xeer Begti merupakan perpaduan atau kombinasi dari 

factor keturunan, reputasi dalam masyarakat, dan keterampilan 

yang terbukti. Keterampilan disini dimaksudkan adalah 

kemampuan mereka menjadi penengah atau mediator apabila 

terdapat suatu permasalahan, mampu menerapkan hukum 
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perjanjian Xeer secara adil, dan pada integritasnya sebagai 

tokoh adat yang dihormati dalam masyarakat.
58 

 
Menurut Abdirashad Salad yang dikenal sebagai 

Baabul, ia percaya bahwa Xeer merupakan sistem peradilan 

yang paling cocok diterapkan di Somalia. Hal ini disebabkan 

karena di Negara Somalia 85% penduduknya mengalami buta 

huruf, maka tradisi lisan Xeer terlihat lebih efektif dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat di Somalia. 
 

Dalam hukum adat Xeer telah terdapat perjanjian lisan 

dalam masyarakat. Dimana dalam perjanjian lisan tersebut, 

satu sama lain menetapkan hukuman atas suatu tindak 

kejahatan tertentu. Contohnya dalam kasus FGM ini, dimana 

terdapat perjanjian sosial yang menyatakan bahwa apabila 

terdapat perempuan yang tidak bersedia melakukan praktik 

FGM bila sudah saatnya, maka perempuan tersebut harus siap 

untuk keluar dari struktur masyarakat. Dengan kata lain, 

perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap lagi 

menjadi bagian dari masyarakat. Dampak dari hal itu tentunya, 

tidak akan ada laki-laki satupun yang bersedia menikahinya 

karena perempuan tersebut dianggap bukan perempuan suci 

dan bagian dari masyarakat. 
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